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SKILLER SGD20
SKILLER SGD20, görülmeye değer her oyuncu kurulumunun tamamlay-
ıcısıdır. Özellikle geniş masa üstü, fareye geniş bir hareket özgürlüğü 
sağlamak için tamamen fare matı ile kaplanmıştır. Ayrıca, bilgisayarın 
yanına birkaç monitörlük alan sağlar. Masa, üç farklı yüksekliğe ayarlan-
abilirken, çelik çerçeve konstrüksiyonu 100 kg‘a kadar bir yük taşıyabilir.

Görünüm
GENIŞ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ
SKILLER SGD20, masa üstünün tüm yüzeyini kaplayan bir fare matına 
sahiptir. Bu nedenle başka bir fare matına ihtiyaç duymadan mümkün 
olan en geniş hareket özgürlüğünü sağlar. Masa üstünü kaplayan bu fare 
matı bir bezle kolayca temizlenebilir.    

AKILLICA TASARLANDI
SKILLER SGD20‘nin 180 cm uzunluğunda ve 85 cm genişliğindeki çok 
büyük masa tablası, PC, klavye ve farenin yanına birkaç monitörü yer-
leştirmek için bolca alan sunar. Masa ayaklarındaki vidalar ile üç farklı 
yüksekliğe ayarlanabilmektedir.  

AKILLI KABLO DÜZENLEME
SKILLER SGD20‘nin arka tarafında, etkin kablo düzenleme için bir kablo 
kanalı bulunur. Masa üstünde yer alan iki kablo açıklığı da kabloların 
doğrudan masanın altından masanın arkasındaki kablo kanalına yön-
lendirilmesini sağlar. Masanın ortasında fare ve klavye kabloları için ek 
bir kablo açıklığı bulunmaktadır. Böylece bu kablolar da görüş dışına 
yönlendirilebilir. 

SARSILMAZ
Sağlam çelik çerçeve konstrüksiyonu, her zaman sağlam bir tutuş sağlar. 
Bu, sağlam masa ayakları tarafından desteklenir. Masa ayaklarındaki 
herhangi bir dengesizliği gidermek için, bacakların alt tarafındaki denge-
leme ayakları kullanılabilir.

GÜÇLÜ
100 kg’a kadar bir yükü destekleyebilen SKILLER SGD20, eksiksiz bir 
oyuncu kurulumuna ek olarak, masa üzerinde daha fazla ekipmana yer 
sağlar. 

Özellikler
Ürün Adı SKILLER SGD20
Masa Ayağı Malzemesi MDF
Ayak ve Masa Çerçeve Malzemesi Çelik
Çizilmeye Dayanıklı Yüzey 

Masaüstü - Boyutlar (U x G x Y) 180 x 85 x 1,8 cm
Fare Matı - Boyutlar (U x G x Y) 180 x 85 x 0,3 cm*
Kablo Düzenleme Sistemi - Boyutlar  
U x G x Y) 50 x 10 x 6 cm
Manyetik Kablo Kanalı - Boyutlar  
(U x G x Y) 37 x 2,4 x 5 cm
Kulaklık Tutucu 

Maks. Ağırlık kapasitesi 100 kg
Kurulum Gereklidir 

Boyutlar (U x G x Y) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Ağırlık 41,35 kg
Renk Seçenekleri Siyah

Paket İçeriği
SKILLER SGD20, El Kitabı, Dengeleme Ayakları Seti, Altıgen Anahtar,  
Aksesuar Seti

EAN Kodu
SKILLER SGD20 4044951032969

*Uzunluk ve genişlik +/- 1 cm‘ye kadar değişebilir
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